Zápis z jednání Rady Justiční akademie 2.6.2017
(termín jednání byl pro nízkou účast zrušen – zápis a materiály projednány per
rollam)
Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

I.

Určení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu Justiční akademie na
rok 2018
Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných Radou
Úprava plánu vzdělávání JA na rok 2017 – reakce na neschválení projektových
záměrů Justiční akademie
Hodnocení seminářů za období leden 2017 – květen 2017
Omezení přednáškové činnosti zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti
v souvislosti se zákonem o státní službě
Různé

Určení pracovních skupin pro přípravu vzdělávacího plánu Justiční akademie
na rok 2018

Ředitel Justiční akademie připravil návrh na ustanovení členů pracovních skupin podle jednotlivých právních disciplín. Při jeho sestavování vycházel z praxe minulých let,
s přihlédnutím k obměně členů Rady. Informoval také o tom, že tak, jako v minulých letech,
byly obeslány krajské a vyšší soudy a krajská a vyšší státní zastupitelství s dotazy na náměty na vzdělávací akce, s termínem pro jejich doručení Justiční akademii do 15. 6. 2017. Návrh vzdělávacího plánu tak bude připraven k projednání na příští zasedání Rady, tedy
nejpozději začátkem měsíce října letošního roku.
Civilní soudnictví a insolvence:
JUDr. Roman Fiala - vedoucí
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Jaroslav Bureš
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Mgr. Michal Franěk

za JA:

Mgr. Ivana Jarošová

za JA:

Mgr. Vít Peštuka

za JA:

Mgr. Ludmila Havelová

Trestní soudnictví:
JUDr. Stanislav Rizman - vedoucí
Mgr. Pavel Pukovec
JUDr. Jan Brož
JUDr. Anna Maříková
Správní soudnictví:
JUDr. Lenka Kaniová
JUDr. Jan Vyklický
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Vzdělávání justičních a právních čekatelů a asistentů:
JUDr. Martina Kasíková
Mgr. Pavel Pukovec
JUDr. Jan Vyklický
JUDr. Anna Maříková

za JA:

Mgr. Lada Scholasterová

Vzdělávání VSÚ, soudních tajemníků a odborného personálu správy soudů a SZ:
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Pavel Varvařovský

za JA:

Mgr. Jaroslav Žaluda

Ústavní právo, mezioborové a neprávní vzdělávání:
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
JUDr. Pavel Varvařovský

za JA:

Mgr. Markéta Železná

za JA:

PhDr. Renata Vystrčilová

Jazykové vzdělávání a mezinárodní spolupráce:
JUDr. Martina Kasíková
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Partnerské akce:
JUDr. Jan Brož

za JA:

PhDr. Renata Vystrčilová

Usneseno:
Rada schválila návrh pracovních skupin na přípravu vzdělávacího plánu na rok 2018.
II.

Informace o nových vzdělávacích akcích a lektorech dosud neprojednaných
Radou

Radě byl ředitelem Justiční akademie rozeslán ke schválení materiál obsahující informace o
nových vzdělávacích akcích a jmenný seznam lektorů, kteří budou přednášet na vzdělávacích akcích Justiční akademie a dosud nebyli jako lektoři schváleni Radou Justiční akademie.
Usneseno:
Rada schválila informace o nových vzdělávacích akcích a návrh předložených lektorů jako
doplněk ke stávajícímu platnému seznamu lektorů.
III.

Úprava plánu vzdělávání JA na rok 2017 – reakce na neschválení projektových záměrů Justiční akademie

Na minulém jednání Rady JA dne 10.3.2017 ředitel upozornil na nutnost omezení některých
vzdělávacích akcí v roce 2017 v souvislosti se stále neschválenými evropskými vzdělávacími projekty zaměřenými na ekonomické a manažerské vzdělávání justice. Vzdělávací projekty jsou stále předmětem hodnocení ze strany MPSV.
(Usnesení z 10.3.2017: Rada bere na vědomí zprávu ředitele Justiční akademie o případné
úpravě vzdělávacího plánu s tím, že konkrétní rozpis vzdělávacích akcí na podzimní období
2017 bude předložen na příští zasedání Rady, v návaznosti na rozhodnutí MPSV
v odvolacím řízení ve věci nových projektů.)
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Radě byl rozeslán seznam vzdělávacích akcí, které musely být z Plánu vzdělávání na rok
2017 z rozpočtových důvodů vypuštěny.
Usneseno:
Rada schvaluje zrušení vzdělávacích akcí, předložených ředitelem JA.
Hodnocení seminářů za období září 2016 – květen 2017

IV.

Ředitel Justiční akademie má pro členy Rady k dispozici kompletní přehled o pořádaných
seminářích za jednotlivé oblasti vzdělávání a jejich hodnocení účastníky seminářů na základě výstupů z evaluačních listů za období září 2016 – květen 2017. Tento neveřejný dokument je určen členům Rady mimo jiné jako cenný materiál pro sestavování vzdělávacího
plánu na rok 2018.

V.

Omezení přednáškové činnosti zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti
v souvislosti se zákonem o státní službě

Ředitel obdržel od státního tajemníka Ministerstva spravedlnosti informaci týkající se nového
metodického pokynu Ministerstva vnitra ve vztahu k lektorské činnosti zaměstnanců ministerstva směrem k Justiční akademii. Tento metodický pokyn upřesňuje povinnosti zaměstnance MSp předtím, než si dohodne lektorskou činnost pro Justiční akademii. Buď bude provádět lektorskou činnost v rámci svých pracovních povinností a bude vyslán na pracovní cestu bez nároku na odměnu ze strany JA, anebo si bude muset požádat státního tajemníka o
povolení, bude si brát na dobu lektorování neplacené volno a lektorování mu poté může být
hrazeno ze strany JA na základě dohody o provedení práce.
Tento metodický pokyn však způsobil mezi zaměstnanci MSp – lektory JA výrazné snížení
zájmu a ochoty lektorskou činnost pro JA vykonávat, což způsobilo i nutnost zrušení některých vzdělávacích akcí na podzim 2017. Nyní probíhají mezi MSp a ředitelem JA jednání o
praktickém dopadu tohoto metodického pokynu např. na (ne)poskytování dopravy lektorům.
Vše je třeba dořešit do doby schválení plánu vzdělávání 2018. Každopádně jsou tímto pokynem ohroženy některé vzdělávací akce již letos.
Různé

VI.

Ředitel JA informoval členy Rady o svém rozhodnutí ukončit svoje působení ve funkci ředitele JA k 31.10.2017. Důvodem je pracovní nabídka v místě trvalého bydliště v Brně. O tomto
svém rozhodnutí informoval ministra spravedlnosti. Veškeré povinnosti spojené s přípravou
plánu vzdělávání v průběhu léta budou ředitelem zajištěny, aby byl Plán vzdělávání 2018
předložen ke schválení Radě na příštím jednání.
Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 6. října 2017
(pátek) od 10,00 hod. na pracovišti Justiční akademie v Praze.
Předložené materiály:
-

Návrh nových vzdělávacích akcí a lektorů Justiční akademie dosud neprojednaných Radou
Přehled zrušených akcí 2017 v souvislosti s neschválenými vzdělávacími projekty

Zápis zpracoval: Filip Glotzmann
Schválil: prof. JUDr. J. Švestka, DrSc.
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